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EMBARGO TOT EN MET 3 NOVEMBER 2011, 10.00 UUR 
 
Bijzondere tijden 
Het zijn bijzondere tijden.  Nu is elke tijd bijzonder in het licht van de werkelijkheid dat wat voorbij is, 
nooit meer terugkomt.  Daarvan zouden wij ons meer bewust moeten zijn dan doorgaans het geval is.  
Nu wordt echter vooral gedoeld op bijzondere gebeurtenissen in ons land en vooral de rest van de 
wereld.  Een Arabische lente met veel geweld en waarvan gevreesd moet worden dat het een bloedige 
beweging van de regen in de drup is.  Onderdrukking van minderheden en een wereldwijde toename van 
geloofsvervolging.  Natuurrampen, zoals een verschrikkelijke aardbeving in Japan, een orkaan in Ameri-
ka en een onvoorstelbare honger in Afrika, mede veroorzaakt door burgeroorlogen.  Gruwelijke aansla-
gen in Noorwegen en ernstige verstoringen van de openbare orde door hordes plunderende verniel-
zuchtige relschoppers in het Verenigd Koninkrijk.  Ook ons eigen land ging weerzinwekkend zinloos ge-
weld niet voorbij.  Wie denkt niet terug aan de schietpartij in Alphen aan den Rijn en de vele - vaak niet 
bij name bekende - individuen die slachtoffer zijn van wat voor vorm van geweld dan ook.  De SGP leeft 
mee met en bidt om troost en hulp voor alle slachtoffers en nabestaanden van natuurrampen en geweld, 
veraf en dichtbij. 
 
Het zijn bijzondere tijden.  De hypotheekcrisis (2007) ging over in een krediet- en bankencrisis (2008) 
die uitliep in een economische crisis (2009).  Op dit moment zitten we volop in een schuldencrisis (2010/-
2011) met niet alleen Griekenland en Portugal, maar ook Italië en Spanje in een weinig benijdens-
waardige schuldenpositie.  De eurozone kraakt in z’n voegen, niet in het minst door landen die het met 
begrotingsdiscipline en staatsschuld niet zo nauw nemen.  Spoedberaad, een extra top, telefonisch over-
leg op het hoogste niveau, de crises houden regeringsleiders en beleidsmakers voortdurend bezig.  De 
kredietwaardigheid van de Verenigde Staten is door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s verlaagd.  
Aandelenkoersen dalen, de woningmarkt lijkt ondanks de verlaging van de overdrachtsbelasting steeds 
verder in het slop te raken en een nieuwe recessie wordt door steeds meer deskundigen steeds luider 
voorspeld.  Aan (vermeende) zekerheden wordt geknaagd, het consumentenvertrouwen daalt en koop-
kracht gaat verloren.  Langzamerhand rijst de beangstigende vraag of de problemen wel beheersbaar 
blijven.  Perspectief op betere tijden ontbreekt voorlopig in ieder geval.  De tering moet naar de nering 
worden gezet, veraf en dichtbij. 
 
Het zijn bijzondere tijden!  Of misschien toch ook weer niet helemaal?  Worden al deze zaken al niet in 
de Bijbel geduid?  Oorlogen, geruchten van oorlogen, het ene volk dat tegen het andere volk opstaat, 
aardbevingen, hongersnoden, beroeringen, etc.  De Heere Jezus Christus wijst er in dat verband op dat 
Gods Koninkrijk aanstaande is.  Naar dat hemelse Koninkrijk zien Zijn gelovigen uit om daar God altijd 
en volmaakt te mogen dienen en loven.  Zonder zorgen, zonder onzekerheid, zonder verdriet.  Dat is het 
perspectief als we God lief hebben.  Die geloofsverwachting, die hoop geeft een zekere mate van rust en 
houvast bij alle vragen die er begrijpelijkerwijs over de onzekere toekomst leven.  Ondertussen is er de 
verantwoordelijkheid om de samenleving te besturen, in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan 
God en met het gebed om wijsheid en zegen voor dat verantwoordelijke werk. 
 
Kerntaken 
Het zijn bijzondere tijden.  Opnieuw wordt een kerntakendiscussie gevoerd nadat die in 2010 ook al is 
gevoerd, maar toen volgens de meeste raadsfracties een bezuinigingsdiscussie was.  Nu moeten we niet 
de illusie hebben dat ook maar een raadslid behoefte aan zo’n discussie zou hebben als er geen finan-
ciële noodzaak zou zijn.  In goede tijden hoor je er niemand over en in slechte tijden zou het niet over 
geld mogen gaan.  Ook deze tweede kerntakendiscussie zal gewis uitmonden in bezuinigingen.  Daar 
moeten we maar geen misverstand over laten bestaan. 
Wat zijn kerntaken voor onze gemeente?  Wat is het basisniveau van overheidshandelen en welke za-
ken laten we aan de samenleving over?  En kan die samenleving dat ook aan?  Hoe kan dat de samen-
leving opnieuw worden geleerd?  Immers, in het algemeen hebben mensen tegenwoordig nauwelijks nog 
het idee dat ze risico lopen.  Het is bijna altijd een ander die hun problemen moet oplossen, vooral de 
overheid, welke dan ook.  Er wordt meer van de overheid verwacht dan ooit, zo lijkt wel.  Allerlei zaken 
die voorheen in gezins- en familieverband werden opgepakt, worden al geruime tijd hoe langer hoe meer 
naar de overheid geschoven.  Tot het tegengaan van overgewicht, het bevorderen van sport en bewegen 
en het - via het onderwijs - voorlichten van kinderen over de gevaren van roken en loverboys toe.  De 
welvaartsstaat heeft bij te veel mensen elke vorm van persoonlijk initiatief ontnomen.  De Franse poli-
tiek filosoof Alexis de Tocqueville waarschuwde er in de negentiende eeuw al voor dat uitbreiding van 
overheidsmacht uiteindelijk leidt tot een allesbeheersend patronaat en een zachte dictatuur van de staat.  
Staatsafhankelijkheid zuigt de vitaliteit uit de samenleving, zei Abraham Kuyper in 1891, om wat dichter 
bij huis te blijven.  Zonder een gezond besef van persoonlijke verantwoordelijkheid - dat begint in de 
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kleine kring van het eigen leven en het gezin - vaart geen samenleving wel.  Het moet minder vanzelf-
sprekend worden dat de overheid in de gaten springt die anderen openlaten.  De taak van de overheid is 
een beperkte en vooral gericht op het handhaven van de rechtsorde, het garanderen van een elementair 
basisniveau waarbinnen burgers en maatschappelijke verbanden hun verantwoordelijkheden kunnen 
waarmaken en scheidsrechter zijn wanneer er sprake is van botsende belangen.  De aandacht moet 
daarom uitgaan naar herstel van maatschappelijke verbanden.  Juist die hebben naast de ouders een 
belangrijke rol als het gaat om persoonsvorming, de overdracht van waarden en normen.  De samen-
leving als organisch verband. 
 
Natuurlijk zal in de kerntakendiscussie blijken dat er vanuit verschillende politieke ideologieën verschil-
lend wordt gedacht en andere keuzes worden gemaakt.  Dat in concrete gevallen zelfs ook vanuit een 
zelfde gedachtepatroon de “knip” net even anders kan worden gelegd.  In de algemene beschouwing 
van de SGP van november 2009 onder de titel “Minder welvaart, meer welzijn?!” zijn de voor de SGP re-
levante kaders geschetst.  Kortheidshalve worden de vijf belangrijkste kaders hieronder samengevat. 
1. Het immateriële welbevinden (welzijn) stijgt boven welvaart uit. 
2. De overheid is niet primair verantwoordelijk voor welvaart en welzijn, maar moet wel een schild zijn 

voor de zwakkeren in de samenleving (zie onder zorg voor de kwetsbaren in de samenleving). 
3. Het bevorderen van normbesef, van fatsoen, van verantwoordelijkheidsgevoel, is belangrijk om 

samen te kunnen leven.  De SGP waardeerde het destijds daarom ook dat het formuleren van waar-
den en normen zou worden betrokken in een project voor het opstellen van een burgerhandvest, 
waarvan helaas tot nu toe niets is terecht gekomen (zie onder waarden en normen). 

4. Er moet gestreefd worden naar minder overheid en meer maatschappij, naar een nieuw evenwicht 
tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid.  De overheid mag, moet zelfs, mensen aan-
spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, op samenredzaamheid en zorg voor elkaar.  Als de 
overheid alles moet doen, is dat onwerkbaar en onbetaalbaar (zie hierboven). 

5. Goed rentmeesterschap draait niet alleen om het behoud van de fysieke ecologie, maar ook om het 
behoud van wat de sociale ecologie genoemd zou kunnen worden: de instituties, tradities en 
gewoonten die gemeenschappen hanteren.  Het gaat om het onderhouden van een gedeeld funda-
ment van culturele waarden waarop de samenleving rust.  Mooie noties uit de lezing van minister 
Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie die hij hield op 24 augustus jl. op het Christelijk-
Sociaal Congres dat zelf aan de term “christelijk-sociaal” een betekenis geeft die aan de oorspron-
kelijke is tegengesteld, namelijk dat het sociaal is om zo veel mogelijk solidariteit vanuit de overheid 
te organiseren.  Goed rentmeesterschap betekent ook dat schulden niet onnodig worden doorge-
schoven naar de toekomst.  Natuurlijk is ook daarin een goed evenwicht nodig tussen enerzijds het 
laten oplopen van schulden en/of het interen op reserves en anderzijds het verhogen van lasten 
en/of het negatief beïnvloeden van de economie. 

Bovenvermelde vijf kaders zijn voor de SGP ook in de lopende kerntakendiscussie uitgangspunt voor de 
gedachtevorming. 
 
Zorg voor de kwetsbaren in de samenleving 
Het zijn bijzondere tijden.  Bezuinigingen zijn onontkoombaar.  Zonder pijn gaat dat niet.  Het venijn zou 
ook hier wel eens in de staart kunnen zitten.  De laatste te bezuinigen miljoenen zijn de moeilijkste met 
waarschijnlijk de grootste maatschappelijke gevolgen, maar het kan niet anders.  Als wij vandaag geen 
werk maken van het gezond houden van de gemeentefinanciën dan kunnen wij het (sociale) beleid van 
morgen niet betalen.  De SGP loopt daarom niet weg voor bezuinigingen.  Dat zou goedkoop zijn.  Even-
wel blijft het onze taak om kwetsbare mensen te steunen.  Een schild voor de zwakkeren vraagt om 
bezuinigen met verstand en een warm kloppend hart.  Het overheidsbeleid moet naast financieel 
daadkrachtig ook sociaal solide zijn.  Niemand mag door de bodem van een menswaardig bestaan 
zakken.  De SGP denkt in dit verband vooral aan mensen in een afhankelijke positie zoals chronisch 
zieken, gehandicapten en werklozen.  Liever een relatief kleine groep die het absoluut nodig heeft goed 
geholpen dan een veel grotere groep een klein beetje en dus eigenlijk niet of nauwelijks geholpen.  
Primair gaat het om de zorg voor een menswaardig bestaan waarin basisbehoeften als een dak boven 
het hoofd, voedsel, water, scholing en kleding belangrijke uitgangspunten zijn.  In onderzoeken naar de 
armoedegrens worden als luxe beschouwd vakanties, een auto, abonnement of lidmaatschap van een 
vereniging, huisdieren of andere luxeartikelen.  Gelukkig leven de meeste mensen boven het niveau van 
de armoedegrens, hetgeen onverlet laat dat de SGP zeker niet onderschat wat het betekent om rond de 
armoedegrens te moeten leven.  Het inleveren van (betrekkelijke) luxe is pijnlijk, het door de armoede-
grens zakken is mensonwaardig.  Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
”Voorbestemd tot achterstand”, dat op 30 augustus jl. werd gepresenteerd, blijkt dat slechts 7 procent 
van degenen die in armoede opgroeien, later ook arm is.  Veruit de meeste kinderen uit arme gezinnen 
weten later uiteindelijk toch boven de armoedegrens uit te komen.  Dat betekent overigens niet dat er 
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voor deze mensen dan geen inkomensproblemen meer bestaan.  Wie net meer verdient dan de mini-
maal aanvaardbare inkomensnorm heeft nog wel degelijk problemen.  Die moet dagelijks rekenen en 
nadenken voordat ook maar één euro wordt uitgegeven.  Zeker voor ouders met opgroeiende kinderen 
valt dat niet mee.  In een tijd waarin de overheid terecht steeds verder terugtreedt, mag de zorg om 
mensen in echte armoede niet verslappen.  Als gekozen moet worden tussen letterlijk brood (zorg voor 
de zwakkeren in de samenleving met een hopelijk structureel effect) of spelen (vluchtig volksvermaak), 
kiest de SGP met volle overtuiging voor het eerste, ook los van een kerntakendiscussie.  Een bijzondere 
tijd vraagt bijzondere aandacht voor bijzonder kwetsbare medeburgers. 
 
Decentralisatie van bevoegdheden 
Het zijn bijzondere tijden.  Er wordt ongekend veel gedecentraliseerd naar de gemeenten.  Afgezien van 
de financiële bedreigingen betekent dat beleidsinhoudelijke kansen voor gemeenten.  Zo staan ook de 
decentralisatie van de jeugdzorg en de extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de WMO voor de 
deur.  Om van de buitengewoon ingrijpende - ook organisatorisch - invoering van de Wet werken naar 
vermogen (in voorbereiding) nog maar te zwijgen. 
Van de extra taken die de gemeente de komende jaren op haar bordje krijgt, is jeugdzorg een heel nieuw 
aandachtsgebied, dat veel verder gaat dan het consultatiebureau of het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Nieuwe zorgvragen komen op ons af.  Die taak moeten we snel oppakken.  Het welzijn en de veiligheid 
van onze jongeren staat bij de SGP hoog op de prioriteitenlijst. 
De boodschap van de Rijksoverheid aan de gemeente is helder: meer taken, minder geld.  Ook in de 
gedecentraliseerde budgetten wordt flink gesnoeid.  Dat vraagt dus om een doordachte en realistische 
aanpak.  De SGP hanteert voor de komende jaren twee uitgangspunten: 
1. De eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers moeten meer worden aangesproken. 

De overheid moet problemen van burgers niet overnemen, maar burgers zoveel mogelijk in staat 
stellen hun problemen aan te pakken.  In plaats van een individualistische benadering moet daarom 
de eigen kracht van sociale netwerken beter benut worden.  Dat levert niet alleen financieel, maar 
ook sociaal en maatschappelijk winst op. 

2. Voor het bieden van goede zorg is van wezenlijk belang dat recht gedaan wordt aan de levens-
overtuiging van alle inwoners.  Het zorgaanbod dient divers en representatief te zijn.  Bij de keuze 
van zorgaanbieders moet hier uitdrukkelijk op gelet worden. 

 
Waarden en normen 
Het zijn bijzondere tijden.  Toen voormalig minister-president Balkenende bij zijn aantreden een pleidooi 
hield voor een waarden- en normendebat vond dat op z’n zachtst gezegd niet veel weerklank in de 
samenleving, er werd nogal badinerend over gedaan.  Het debat is dan ook niet goed van de grond 
gekomen.  Ook in Ridderkerk niet.  Het is min of meer gebleven bij enkele wankele aanzetten in de 
periode van 2003 tot en met 2005 van een werkgroep waarden en normen.  Vanaf het begin is geen dui-
delijk onderscheid gemaakt tussen proces en inhoud: het doel was en bleef vaag.  Moest het platform 
“Hoe Ga Je Met Elkaar Om” nu “aanjager” en “neutrale facilitator” zijn of ook een opvatting over “goed en 
kwaad” uitdragen? 
Aan algemene rapporten ontbrak het destijds niet.  Gewezen wordt op het rapport “Waarden, normen 
en de last van het gedrag” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en dat van de 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling met de titel “Geen woorden maar daden”.  Uit dit laatste rap-
port blijkt dat een groot deel van de bevolking toen al pessimistisch was gestemd over de toekomst van 
de publieke moraal.  Het “weten” is er vaak nog wel, maar het ernaar “handelen” steeds minder.  Daar-
naast heeft het Forum voor Democratische Ontwikkeling destijds een inventarisatie verricht naar relevan-
te lokale, sectorale en departementale initiatieven.  Kortom: er was en is een schat aan informatie voor-
handen en toch is en wordt er eigenlijk heel weinig of niets mee gedaan terwijl toch moeilijk volgehouden 
kan worden dat het functioneren van de samenleving sindsdien is verbeterd.  Recent is opnieuw een rap-
port verschenen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling waarin eigenlijk op hetzelfde thema 
wordt voortgeborduurd.  Nu nogal wat mensen denken dat internet een forum is waarop alles gezegd 
moet kunnen worden wat in hen opkomt, pleit de raad in het rapport “De Nieuwe Regels van het Spel. 
Internet en publiek debat” voor omgangsvormen en gedragscodes. 
 
De SGP is ervan overtuigd dat een samenleving niet kan zonder gedeelde waarden en daarop geba-
seerde normen.  Een primaire taak voor ouders en andere opvoeders, maar ook een taak voor de 
overheid als het gaat om bijvoorbeeld het beschermen van leven, geld en goed.  De kern van de mo-
raal is voor de SGP het liefhebben van God boven alles en van onze naasten als ons zelf.  De samen-
leving is echter al zeer gediend met het verbeteren en vooral het naleven van algemeen aanvaarde 
fatsoens- en omgangsvormen in het publieke domein.  De leider van de Britse Labourpartij, Ed Mili-
band, zei na de plunderingen van afgelopen zomer in het Verenigd Koninkrijk dat er geen besef meer is 
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van goed en kwaad in de samenleving en pleitte daarom voor meer aandacht voor ethiek.  Premier 
Cameron sprak openlijk van een moreel verval, van “onverantwoordelijkheid, egoïsme, kinderen zonder 
vaders, scholen zonder discipline, beloning zonder inspanning en rechten zonder verantwoorde-
lijkheden”.  De onthutsende gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk demonstreren het onmaatschap-
pelijke, onmenselijke en ook niet-Bijbelse karakter van een ideologie die van moraal een individuele aan-
gelegenheid maakt.  Het onderscheid tussen goed en kwaad is geen kwestie van persoonlijke keuze.  
Want per consequentie hebben de relschoppers in Londen dan ook recht op een eigen persoonlijke 
opvatting over diefstal waarnaar dan ook gehandeld mag worden.  “Dat maak ik zelf wel uit” is dan de 
hoogste wijsheid geworden.  Natuurlijk mag de situatie in het Verenigd Koninkrijk niet zo maar naar 
Ridderkerk worden vertaald, maar dat door de Britse regeringsleider in abstracto een pijnlijke plek werd 
aangewezen die voor ons als een spiegel ter opscherping is, is duidelijk.  Hoe-Ga-Je-Met-Elkaar-Om in 
deze bijzondere tijd?  Tijd voor een revitalisering van de werkgroep nu de Stuurgroep Veilig jaar in jaar 
uit heeft beloofd het thema op te pakken, maar dat toch niet heeft gedaan en ook niet lijkt te willen gaan 
doen? 
 
Samenwerking 
Het zijn bijzondere tijden.  Besluit het kabinet om WGR+-gebieden af te schaffen, blijken die in onze regio 
toch voort te leven maar dan als metropoolregio onder aanvoering van de burgemeesters van Den 
Haag en Rotterdam.  De SGP begrijpt dat tal van beleidsvelden - zeker ook in het licht van de hiervoor 
vermelde te decentraliseren verantwoordelijkheden - bovengemeentelijke samenwerking vergen.  Niette-
min stuit het voortdurend benadrukken van het economische belang onder verwijzing naar internatio-
nale ranglijstjes waarmee burgemeesters van grote steden elkaar de loef kunnen afsteken, tegen de 
borst.  De SGP hoopt dat de diepste intentie van de gedachten over een metropoolregio inderdaad het 
belang van de inwoners van deze regio is en dan vooral dat van de leefbaarheid die steeds verder 
onder druk komt te staan.  Overigens moet van een regio met twee kapiteins op het schip niet al te veel 
worden verwacht.  Ook de provincie Zuid-Holland is niet erg enthousiast.  Een metropoolregio als onder-
deel van een zelfstandige provincie Zuid-Holland lijkt in relatie tot een gefuseerde provincie bestaande 
uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een wangedrocht.  Wie de notitie van minister Donner leest over 
bestuur en bestuurlijke inrichting bekruipt het gevoel dat een fusie van Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Zeeland in het verschiet ligt.  Het draagvlak voor herindeling van provincies lijkt bijna helemaal te ontbre-
ken zodat opnieuw een jarenlange discussie over de bestuurlijke inrichting van de Randstad niet denk-
beeldig is.  De SGP volgt het proces op de voet. 
 
Het is duidelijk dat in het licht van het voorgaande een nieuwe bezinning moet plaatsvinden op de BAR-
samenwerking.  Het leek er soms op dat ook voor die samenwerking gold dat de bestuurlijke dynamiek 
groter was dan de inhoudelijke.  Het BAR-Koersdocument is in 2007 vastgesteld.  Het is nog niet 
bekend of het concept van een matrixorganisatie functioneert of er worden al weer andere ideeën opge-
worpen, hoewel steeds is geprobeerd om juist structuurdiscussies te vermijden.  Toch blijken die onver-
mijdelijk de grootste aandacht op te eisen.  De SGP vindt het de hoogste tijd om zo’n structuurdiscus-
sie niet langer te vermijden, maar die nadrukkelijk onder ogen te zien.  Het is nodig helderheid te geven 
over wat voor Ridderkerk het eindbeeld van de samenwerking is.  En ook wat dat mag kosten en vooral 
moet opbrengen, kwalitatief én financieel.  Wat samenwerkende partners van elkaar mogen verwach-
ten?  Wat de positie van de BAR-gemeenten is in relatie tot elkaar, een eventuele metropoolregio en ook 
ten aanzien van de Drechtsteden, met daarbij bijzondere aandacht van de positie van Ridderkerk?  
Helderheid geeft onbevangenheid.  Dit klemt temeer nu er ook inhoudelijk belangrijke ontwikkelingen aan 
de gang zijn.  Er komen allerlei nieuwe beleidsvelden in beeld voor de samenwerking: BAR-Riolering, 
BAR-Inkoop, BAR-ICT, BAR-VTH, BAR-Sociale Dienst, etc.  Opnieuw een mijlpaal in de BAR-samen-
werking die ook door de gemeenteraad goed moet worden doordacht.  Tijd voor een geactualiseerd 
BAR-Koersdocument.  De SGP ziet uit naar de nadere integrale bezinning op de rol en positie van 
Ridderkerk in een dynamische regio, meer specifiek de BAR-samenwerking. 
 
En verder… 
 
…milieu 
Dat de kwaliteit van het milieu bijna helemaal wordt bepaald door invloeden van buiten, zoals de rijks-
wegen die onze gemeente doorkruisen en ook de Rotterdamse haven, is nog geen reden om achterover 
te gaan leunen.  We moeten als gemeente duurzaamheid blijven stimuleren, zeker bij nieuwe (bouw) 
projecten, en we moeten bij de hogere overheden blijven aandringen op het nemen van de juiste maat-
regelen om de milieuoverlast die onze inwoners ervaren tegen te gaan. 
Het voorgaande laat onverlet dat milieubeleid op lokaal niveau in belangrijke mate de eigen verantwoor-
delijkheid van inwoners betreft en daarom vooral moet worden ingezet op gedragsbeïnvloeding.  Zo is 
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aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de Reggestraat voor het appartementencomplex met 117 
woningen een subsidie toegekend van € 25.000 voor het opstellen van een plan om 60% tot 80% ener-
giebesparing voor het hele complex te realiseren.  Het gaat om één van de tien projecten in Nederland 
die deze subsidie hebben ontvangen.  De uiteindelijke bedoeling is om aan te tonen dat het mogelijk is 
om energiezuiniger en comfortabeler te wonen, zonder dat dit grote financiële consequenties voor de 
eigenaren met zich meebrengt.  Een prima initiatief waarvan navolging door andere VvE’s door het 
college (en Woonvisie) moet worden bevorderd. 
 
…jeugdgroepen 
Tijdens de bijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid van 10 oktober jl. kwamen de zogenoemde jeugd-
groepen ter sprake.  De woonomgeving Boelehoofd, Erasmuslaan en Van Beethovenstraat hebben daar 
behoorlijk last van.  Er blijkt zelfs sprake te zijn van een toename van de overlast.  In het bijzonder de 
jeugdgroep in en om de Van Beethovenstraat in Slikkerveer baart grote zorgen.  De groep bestaat uit 
zo´n 40 jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar, waarvan een deel uit Rotterdam komt.  De SGP roept 
het college op om alle middelen in te zetten die mogelijk zijn om deze vorm van overlast uit te bannen of 
in ieder geval sterk te beperken. 
 
…burgernet 
In omliggende gemeenten (Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Dordrecht) is burgernet - in 
1993 bedacht door een Ridderkerkse politieman! - inmiddels operationeel.  In Vlaardingen en Spijkenisse 
is sprake van een pilot.  Nadat al jarenlang wordt beloofd dat burgernet ook in Ridderkerk zal worden 
ingevoerd, vindt de SGP dat het er nu ook echt zo snel mogelijk van moet komen. 
 
…huisartsenpost en ambulances 
Ridderkerk mag zich (bijna) gelukkig prijzen met een goed functionerende zogenoemde buiten-
poli(kliniek).  In het licht daarvan blijft het moeilijk uit te leggen dat er geen huisartsenpost is binnen de 
gemeente, al is de bereikbaarheid van de post bij het nieuwe Maasstadziekenhuis een verbetering ten 
opzichte van voorheen.  Een ambulancepost bij het Maasstadziekenhuis kan wellicht tot betere aanrijd-
tijden van ambulances zorgen voor Ridderkerk.  De SGP vindt het onderzoeken van de mogelijkheden 
van een huisartsenpost én een nieuwe locatie voor de ambulancepost meer dan de moeite waard. 
 
…website 
De website van de gemeente is gedateerd.  Tijdens de laatst gehouden bijeenkomst over sociale media 
bleek nogmaals dat vernieuwing van de website de aandacht heeft.  Een goed en overzichtelijk raads-
informatiesysteem behoort hiervan deel uit te maken. 
 
…alcoholbeleid 
Een voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcohol-
gebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare 
orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten is aanhangig bij de Eerste Kamer.  Deze wet 
brengt onder meer het toezicht onder bij gemeenten.  Gelet op de soms desastreuze gevolgen van 
overmatig drankgebruik gaat de SGP er vanuit dat het college de implementatie van de wet zodra die in 
werking treedt voortvarend ter hand zal nemen en de raad bij keuzemogelijkheden zal betrekken. 
 
…cameratoezicht en beleid gewelddadige vermogenscriminaliteit 
Het kabinet wil gemeenten (en ondernemers) meer mogelijkheden geven om camera’s flexibel in te 
zetten voor de openbare orde en veiligheid.  De SGP vindt dat een goede ontwikkeling.  Dit temeer tegen 
de achtergrond van de aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit door stadsmariniers in Rotter-
dam met als mogelijk gevolg een verplaatsing daarvan naar andere gemeenten. 
Als voorbeeld wordt opnieuw gewezen op de Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de Reggestraat.  Daar 
heeft men in en om het gebouw de beschikking over camera´s om de veiligheid van de bewoners te ver-
groten.  De camera´s maken beelden die de VvE zelf kan ‘uitlezen’ en die daarom ook kunnen dienen als 
bewijsmateriaal bij calamiteiten.  Uiteraard dragen deze camera’s ook bij aan preventie.  De SGP ziet 
de nota Integrale Veiligheid met daarin aandacht voor cameratoezicht met grote belangstelling tegemoet. 
 
Financiën 
Het zijn bijzondere tijden.  Sommige landen balanceren op de rand van faillissement en banken die de 
stresstest succesvol hebben doorstaan dreigen toch om te vallen.  Dichter bij huis raken mensen hun 
baan kwijt en ziet men over de hele breedte volgend jaar de koopkracht dalen.  Voor de gemeente is het 
niet anders.  De septembercirculaire laat voor 2012 en 2013 een ronduit negatief beeld zien.  Vanaf 
2014 lijkt het beter te worden, maar we moeten nog maar zien of dat tegen die tijd nog steeds het geval 
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is.  Voorlopig zullen we het, bovenop de al bestaande taakstelling, moeten doen met tegenvallers van vijf 
en een halve ton voor 2012 en drie en een halve ton voor 2013. 
 
Het is goed om te constateren dat het college er in is geslaagd de taakstelling, zoals deze naar voren 
kwam uit de kadernota 2012, te realiseren met beleidsarme maatregelen, waarbij ook voor 2012 de 
stijging van de woonlasten beperkt is gebleven tot een inflatiecorrectie.  Wel vraagt de SGP zich af hoe 
de leveranciers van de gemeente staan tegenover het niet toepassen van diezelfde inflatiecorrectie op 
uitgaven aan derden.  Daarnaast is het bijzonder dat op het onderhoud van de buitenruimte blijkbaar nog 
ruim drie ton kon worden bespaard, zonder dat het kwaliteitsniveau wordt aangetast ten opzicht van de 
begroting.  De inwoners van onze gemeente hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun leefom-
geving.  Ook de SGP hecht veel waarde aan een goed beheerde openbare ruimte.  Dat bevordert de 
veiligheid en leefbaarheid in Ridderkerk.  De budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn 
met de laatste bezuinigingen op een minimumniveau terecht gekomen.  Daar moet de rek inmiddels 
toch wel helemaal uit zijn.  De SGP zal de leefbaarheid en de kwaliteit van onze leefomgeving kritisch 
volgen en beoordelen. 
 
Met het oog op eerder genoemde onzekerheden onderschrijft de SGP het evenwichtige pakket van 
maatregelen zoals door het college voorgesteld.  Aan de ene kant wordt niet lijdzaam toegezien en 
worden maatregelen genomen.  Aan de andere kant wordt nog niet alles tot een absoluut minimum 
teruggebracht.  Daar tegenover staat dat het bijna onontkoombaar is dat aanvullende maatregelen 
worden genomen.  Werd in de programmarekening 2012-2015 (voor septembercirculaire) nog een beeld 
geschetst dat 2012 ook zonder al te vergaande maatregelen sluitend kon worden begroot, na de septem-
bercirculaire is dat zeker niet meer het geval.  En willen we in 2015 een sluitende begroting dan zal, de 
kasschuifoperatie buiten beschouwing gelaten, nog bijna € 1,5 miljoen moeten worden bezuinigd. 
Een gigantische opgave! 
 
Slot 
Aan het begin van deze beschouwing is gewezen op de vele en verschrikkelijke dingen die in de afgelo-
pen periode in de wereld en in ons land zijn gebeurd en deels nog steeds aan de gang zijn.  Het zijn 
bijzondere, het zijn uiterst onzekere tijden.  Wat een droefheid en ellende!  Maar ook: wat een verwon-
dering over en dankbaarheid voor de grote mate van rust in onze samenleving en de nog altijd hoge 
levensstandaard in ons land, al kan dat op individueel niveau anders zijn.  In het gratis dagblad De Pers 
van 13 oktober jl. stond een artikel waarin melding werd gemaakt van het feit dat Nederland in veel inter-
nationale ranglijstjes bovenaan staat.  Zo heeft ons land het beste pensioenstelsel, de beste luchthaven 
van Europa en de beste haveninfrastructuur.  Op het gebied van de gezondheidszorg is Nederland de 
Europese kampioen.  Nederland scoort hoog als het gaat om ondernemersklimaat, het gaat goed met de 
verkeersveiligheid, kinderen zijn gelukkiger dan leeftijdgenootjes in 21 andere ontwikkelde landen en 
Nederland heeft - na Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - het beste hoger onderwijssysteem ter 
wereld.  Een werkloosheid van 4,4% is niet veel vergeleken met het Europees gemiddelde van 10% en 
onze persvrijheid is goed.  Dat relativeert het gevoel van malaise.  Laten we vooral ook onze zegenin-
gen tellen!  In het besef dat we een dergelijk niveau in de toekomst alleen kunnen handhaven als we als 
gemeenschap en als afzonderlijke burgers bereid zijn daarin te investeren.  Tegelijk is ook te begrijpen 
dat sprake is van een opzien tegen de onzekere toekomst en dat daarover bezorgdheid bestaat.  Derge-
lijke gevoelens knagen toch aan ons allemaal?  Gelukkig wijst de Bijbel ons ook daarin de weg: “Weest 
in geen ding bezorgd (beklemmende ongerustheid, vas); maar laat uw begeerten (behoeften, vas) in 
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”.  Al onze zorgen aan Hem be-
kend maken en toevertrouwen.  Dat Adres beveelt de SGP iedereen aan. 
 
Het college van B&W en de ambtelijke organisatie worden hartelijk bedankt voor de beantwoording van 
de vele schriftelijke vragen.  De SGP zal daarin in het vervolg nog kritischer zijn.  Bijkans oneindige reek-
sen van vragen - ook buiten de begroting om - vergen ambtelijke capaciteit voor de beantwoording en 
kosten geld.  Dat geld kan beter besteed worden als de vragen niet of nauwelijks politiek toegevoegde 
waarde hebben. 
 
De SGP wenst het college van B&W, de (burger)raadsleden, de ambtelijke organisatie en allen die op 
wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het reilen en zeilen van en in de gemeente Gods zegen toe. 
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EMBARGO TOT EN MET 3 NOVEMBER 2011, 10.00 UUR 
 
Bijzondere tijden 
Het zijn bijzondere tijden.  Nu is elke tijd bijzonder in het licht van de werkelijkheid dat wat voorbij is, 
nooit meer terugkomt.  Daarvan zouden wij ons meer bewust moeten zijn dan doorgaans het geval is.  
Nu wordt echter vooral gedoeld op bijzondere gebeurtenissen in ons land en vooral de rest van de 
wereld.  Een Arabische lente met veel geweld en waarvan gevreesd moet worden dat het een bloedige 
beweging van de regen in de drup is.  Onderdrukking van minderheden en een wereldwijde toename van 
geloofsvervolging.  Natuurrampen, zoals een verschrikkelijke aardbeving in Japan, een orkaan in Ameri-
ka en een onvoorstelbare honger in Afrika, mede veroorzaakt door burgeroorlogen.  Gruwelijke aansla-
gen in Noorwegen en ernstige verstoringen van de openbare orde door hordes plunderende verniel-
zuchtige relschoppers in het Verenigd Koninkrijk.  Ook ons eigen land ging weerzinwekkend zinloos ge-
weld niet voorbij.  Wie denkt niet terug aan de schietpartij in Alphen aan den Rijn en de vele - vaak niet 
bij name bekende - individuen die slachtoffer zijn van wat voor vorm van geweld dan ook.  De SGP leeft 
mee met en bidt om troost en hulp voor alle slachtoffers en nabestaanden van natuurrampen en geweld, 
veraf en dichtbij. 
 
Het zijn bijzondere tijden.  De hypotheekcrisis (2007) ging over in een krediet- en bankencrisis (2008) 
die uitliep in een economische crisis (2009).  Op dit moment zitten we volop in een schuldencrisis (2010/-
2011) met niet alleen Griekenland en Portugal, maar ook Italië en Spanje in een weinig benijdens-
waardige schuldenpositie.  De eurozone kraakt in z’n voegen, niet in het minst door landen die het met 
begrotingsdiscipline en staatsschuld niet zo nauw nemen.  Spoedberaad, een extra top, telefonisch over-
leg op het hoogste niveau, de crises houden regeringsleiders en beleidsmakers voortdurend bezig.  De 
kredietwaardigheid van de Verenigde Staten is door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s verlaagd.  
Aandelenkoersen dalen, de woningmarkt lijkt ondanks de verlaging van de overdrachtsbelasting steeds 
verder in het slop te raken en een nieuwe recessie wordt door steeds meer deskundigen steeds luider 
voorspeld.  Aan (vermeende) zekerheden wordt geknaagd, het consumentenvertrouwen daalt en koop-
kracht gaat verloren.  Langzamerhand rijst de beangstigende vraag of de problemen wel beheersbaar 
blijven.  Perspectief op betere tijden ontbreekt voorlopig in ieder geval.  De tering moet naar de nering 
worden gezet, veraf en dichtbij. 
 
Het zijn bijzondere tijden!  Of misschien toch ook weer niet helemaal?  Worden al deze zaken al niet in 
de Bijbel geduid?  Oorlogen, geruchten van oorlogen, het ene volk dat tegen het andere volk opstaat, 
aardbevingen, hongersnoden, beroeringen, etc.  De Heere Jezus Christus wijst er in dat verband op dat 
Gods Koninkrijk aanstaande is.  Naar dat hemelse Koninkrijk zien Zijn gelovigen uit om daar God altijd 
en volmaakt te mogen dienen en loven.  Zonder zorgen, zonder onzekerheid, zonder verdriet.  Dat is het 
perspectief als we God lief hebben.  Die geloofsverwachting, die hoop geeft een zekere mate van rust en 
houvast bij alle vragen die er begrijpelijkerwijs over de onzekere toekomst leven.  Ondertussen is er de 
verantwoordelijkheid om de samenleving te besturen, in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan 
God en met het gebed om wijsheid en zegen voor dat verantwoordelijke werk. 
 
Kerntaken 
Het zijn bijzondere tijden.  Opnieuw wordt een kerntakendiscussie gevoerd nadat die in 2010 ook al is 
gevoerd, maar toen volgens de meeste raadsfracties een bezuinigingsdiscussie was.  Nu moeten we niet 
de illusie hebben dat ook maar een raadslid behoefte aan zo’n discussie zou hebben als er geen finan-
ciële noodzaak zou zijn.  In goede tijden hoor je er niemand over en in slechte tijden zou het niet over 
geld mogen gaan.  Ook deze tweede kerntakendiscussie zal gewis uitmonden in bezuinigingen.  Daar 
moeten we maar geen misverstand over laten bestaan. 
Wat zijn kerntaken voor onze gemeente?  Wat is het basisniveau van overheidshandelen en welke za-
ken laten we aan de samenleving over?  En kan die samenleving dat ook aan?  Hoe kan dat de samen-
leving opnieuw worden geleerd?  Immers, in het algemeen hebben mensen tegenwoordig nauwelijks nog 
het idee dat ze risico lopen.  Het is bijna altijd een ander die hun problemen moet oplossen, vooral de 
overheid, welke dan ook.  Er wordt meer van de overheid verwacht dan ooit, zo lijkt wel.  Allerlei zaken 
die voorheen in gezins- en familieverband werden opgepakt, worden al geruime tijd hoe langer hoe meer 
naar de overheid geschoven.  Tot het tegengaan van overgewicht, het bevorderen van sport en bewegen 
en het - via het onderwijs - voorlichten van kinderen over de gevaren van roken en loverboys toe.  De 
welvaartsstaat heeft bij te veel mensen elke vorm van persoonlijk initiatief ontnomen.  De Franse poli-
tiek filosoof Alexis de Tocqueville waarschuwde er in de negentiende eeuw al voor dat uitbreiding van 
overheidsmacht uiteindelijk leidt tot een allesbeheersend patronaat en een zachte dictatuur van de staat.  
Staatsafhankelijkheid zuigt de vitaliteit uit de samenleving, zei Abraham Kuyper in 1891, om wat dichter 
bij huis te blijven.  Zonder een gezond besef van persoonlijke verantwoordelijkheid - dat begint in de 
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kleine kring van het eigen leven en het gezin - vaart geen samenleving wel.  Het moet minder vanzelf-
sprekend worden dat de overheid in de gaten springt die anderen openlaten.  De taak van de overheid is 
een beperkte en vooral gericht op het handhaven van de rechtsorde, het garanderen van een elementair 
basisniveau waarbinnen burgers en maatschappelijke verbanden hun verantwoordelijkheden kunnen 
waarmaken en scheidsrechter zijn wanneer er sprake is van botsende belangen.  De aandacht moet 
daarom uitgaan naar herstel van maatschappelijke verbanden.  Juist die hebben naast de ouders een 
belangrijke rol als het gaat om persoonsvorming, de overdracht van waarden en normen.  De samen-
leving als organisch verband. 
 
Natuurlijk zal in de kerntakendiscussie blijken dat er vanuit verschillende politieke ideologieën verschil-
lend wordt gedacht en andere keuzes worden gemaakt.  Dat in concrete gevallen zelfs ook vanuit een 
zelfde gedachtepatroon de “knip” net even anders kan worden gelegd.  In de algemene beschouwing 
van de SGP van november 2009 onder de titel “Minder welvaart, meer welzijn?!” zijn de voor de SGP re-
levante kaders geschetst.  Kortheidshalve worden de vijf belangrijkste kaders hieronder samengevat. 
1. Het immateriële welbevinden (welzijn) stijgt boven welvaart uit. 
2. De overheid is niet primair verantwoordelijk voor welvaart en welzijn, maar moet wel een schild zijn 

voor de zwakkeren in de samenleving (zie onder zorg voor de kwetsbaren in de samenleving). 
3. Het bevorderen van normbesef, van fatsoen, van verantwoordelijkheidsgevoel, is belangrijk om 

samen te kunnen leven.  De SGP waardeerde het destijds daarom ook dat het formuleren van waar-
den en normen zou worden betrokken in een project voor het opstellen van een burgerhandvest, 
waarvan helaas tot nu toe niets is terecht gekomen (zie onder waarden en normen). 

4. Er moet gestreefd worden naar minder overheid en meer maatschappij, naar een nieuw evenwicht 
tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid.  De overheid mag, moet zelfs, mensen aan-
spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, op samenredzaamheid en zorg voor elkaar.  Als de 
overheid alles moet doen, is dat onwerkbaar en onbetaalbaar (zie hierboven). 

5. Goed rentmeesterschap draait niet alleen om het behoud van de fysieke ecologie, maar ook om het 
behoud van wat de sociale ecologie genoemd zou kunnen worden: de instituties, tradities en 
gewoonten die gemeenschappen hanteren.  Het gaat om het onderhouden van een gedeeld funda-
ment van culturele waarden waarop de samenleving rust.  Mooie noties uit de lezing van minister 
Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie die hij hield op 24 augustus jl. op het Christelijk-
Sociaal Congres dat zelf aan de term “christelijk-sociaal” een betekenis geeft die aan de oorspron-
kelijke is tegengesteld, namelijk dat het sociaal is om zo veel mogelijk solidariteit vanuit de overheid 
te organiseren.  Goed rentmeesterschap betekent ook dat schulden niet onnodig worden doorge-
schoven naar de toekomst.  Natuurlijk is ook daarin een goed evenwicht nodig tussen enerzijds het 
laten oplopen van schulden en/of het interen op reserves en anderzijds het verhogen van lasten 
en/of het negatief beïnvloeden van de economie. 

Bovenvermelde vijf kaders zijn voor de SGP ook in de lopende kerntakendiscussie uitgangspunt voor de 
gedachtevorming. 
 
Zorg voor de kwetsbaren in de samenleving 
Het zijn bijzondere tijden.  Bezuinigingen zijn onontkoombaar.  Zonder pijn gaat dat niet.  Het venijn zou 
ook hier wel eens in de staart kunnen zitten.  De laatste te bezuinigen miljoenen zijn de moeilijkste met 
waarschijnlijk de grootste maatschappelijke gevolgen, maar het kan niet anders.  Als wij vandaag geen 
werk maken van het gezond houden van de gemeentefinanciën dan kunnen wij het (sociale) beleid van 
morgen niet betalen.  De SGP loopt daarom niet weg voor bezuinigingen.  Dat zou goedkoop zijn.  Even-
wel blijft het onze taak om kwetsbare mensen te steunen.  Een schild voor de zwakkeren vraagt om 
bezuinigen met verstand en een warm kloppend hart.  Het overheidsbeleid moet naast financieel 
daadkrachtig ook sociaal solide zijn.  Niemand mag door de bodem van een menswaardig bestaan 
zakken.  De SGP denkt in dit verband vooral aan mensen in een afhankelijke positie zoals chronisch 
zieken, gehandicapten en werklozen.  Liever een relatief kleine groep die het absoluut nodig heeft goed 
geholpen dan een veel grotere groep een klein beetje en dus eigenlijk niet of nauwelijks geholpen.  
Primair gaat het om de zorg voor een menswaardig bestaan waarin basisbehoeften als een dak boven 
het hoofd, voedsel, water, scholing en kleding belangrijke uitgangspunten zijn.  In onderzoeken naar de 
armoedegrens worden als luxe beschouwd vakanties, een auto, abonnement of lidmaatschap van een 
vereniging, huisdieren of andere luxeartikelen.  Gelukkig leven de meeste mensen boven het niveau van 
de armoedegrens, hetgeen onverlet laat dat de SGP zeker niet onderschat wat het betekent om rond de 
armoedegrens te moeten leven.  Het inleveren van (betrekkelijke) luxe is pijnlijk, het door de armoede-
grens zakken is mensonwaardig.  Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
”Voorbestemd tot achterstand”, dat op 30 augustus jl. werd gepresenteerd, blijkt dat slechts 7 procent 
van degenen die in armoede opgroeien, later ook arm is.  Veruit de meeste kinderen uit arme gezinnen 
weten later uiteindelijk toch boven de armoedegrens uit te komen.  Dat betekent overigens niet dat er 
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voor deze mensen dan geen inkomensproblemen meer bestaan.  Wie net meer verdient dan de mini-
maal aanvaardbare inkomensnorm heeft nog wel degelijk problemen.  Die moet dagelijks rekenen en 
nadenken voordat ook maar één euro wordt uitgegeven.  Zeker voor ouders met opgroeiende kinderen 
valt dat niet mee.  In een tijd waarin de overheid terecht steeds verder terugtreedt, mag de zorg om 
mensen in echte armoede niet verslappen.  Als gekozen moet worden tussen letterlijk brood (zorg voor 
de zwakkeren in de samenleving met een hopelijk structureel effect) of spelen (vluchtig volksvermaak), 
kiest de SGP met volle overtuiging voor het eerste, ook los van een kerntakendiscussie.  Een bijzondere 
tijd vraagt bijzondere aandacht voor bijzonder kwetsbare medeburgers. 
 
Decentralisatie van bevoegdheden 
Het zijn bijzondere tijden.  Er wordt ongekend veel gedecentraliseerd naar de gemeenten.  Afgezien van 
de financiële bedreigingen betekent dat beleidsinhoudelijke kansen voor gemeenten.  Zo staan ook de 
decentralisatie van de jeugdzorg en de extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de WMO voor de 
deur.  Om van de buitengewoon ingrijpende - ook organisatorisch - invoering van de Wet werken naar 
vermogen (in voorbereiding) nog maar te zwijgen. 
Van de extra taken die de gemeente de komende jaren op haar bordje krijgt, is jeugdzorg een heel nieuw 
aandachtsgebied, dat veel verder gaat dan het consultatiebureau of het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Nieuwe zorgvragen komen op ons af.  Die taak moeten we snel oppakken.  Het welzijn en de veiligheid 
van onze jongeren staat bij de SGP hoog op de prioriteitenlijst. 
De boodschap van de Rijksoverheid aan de gemeente is helder: meer taken, minder geld.  Ook in de 
gedecentraliseerde budgetten wordt flink gesnoeid.  Dat vraagt dus om een doordachte en realistische 
aanpak.  De SGP hanteert voor de komende jaren twee uitgangspunten: 
1. De eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers moeten meer worden aangesproken. 

De overheid moet problemen van burgers niet overnemen, maar burgers zoveel mogelijk in staat 
stellen hun problemen aan te pakken.  In plaats van een individualistische benadering moet daarom 
de eigen kracht van sociale netwerken beter benut worden.  Dat levert niet alleen financieel, maar 
ook sociaal en maatschappelijk winst op. 

2. Voor het bieden van goede zorg is van wezenlijk belang dat recht gedaan wordt aan de levens-
overtuiging van alle inwoners.  Het zorgaanbod dient divers en representatief te zijn.  Bij de keuze 
van zorgaanbieders moet hier uitdrukkelijk op gelet worden. 

 
Waarden en normen 
Het zijn bijzondere tijden.  Toen voormalig minister-president Balkenende bij zijn aantreden een pleidooi 
hield voor een waarden- en normendebat vond dat op z’n zachtst gezegd niet veel weerklank in de 
samenleving, er werd nogal badinerend over gedaan.  Het debat is dan ook niet goed van de grond 
gekomen.  Ook in Ridderkerk niet.  Het is min of meer gebleven bij enkele wankele aanzetten in de 
periode van 2003 tot en met 2005 van een werkgroep waarden en normen.  Vanaf het begin is geen dui-
delijk onderscheid gemaakt tussen proces en inhoud: het doel was en bleef vaag.  Moest het platform 
“Hoe Ga Je Met Elkaar Om” nu “aanjager” en “neutrale facilitator” zijn of ook een opvatting over “goed en 
kwaad” uitdragen? 
Aan algemene rapporten ontbrak het destijds niet.  Gewezen wordt op het rapport “Waarden, normen 
en de last van het gedrag” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en dat van de 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling met de titel “Geen woorden maar daden”.  Uit dit laatste rap-
port blijkt dat een groot deel van de bevolking toen al pessimistisch was gestemd over de toekomst van 
de publieke moraal.  Het “weten” is er vaak nog wel, maar het ernaar “handelen” steeds minder.  Daar-
naast heeft het Forum voor Democratische Ontwikkeling destijds een inventarisatie verricht naar relevan-
te lokale, sectorale en departementale initiatieven.  Kortom: er was en is een schat aan informatie voor-
handen en toch is en wordt er eigenlijk heel weinig of niets mee gedaan terwijl toch moeilijk volgehouden 
kan worden dat het functioneren van de samenleving sindsdien is verbeterd.  Recent is opnieuw een rap-
port verschenen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling waarin eigenlijk op hetzelfde thema 
wordt voortgeborduurd.  Nu nogal wat mensen denken dat internet een forum is waarop alles gezegd 
moet kunnen worden wat in hen opkomt, pleit de raad in het rapport “De Nieuwe Regels van het Spel. 
Internet en publiek debat” voor omgangsvormen en gedragscodes. 
 
De SGP is ervan overtuigd dat een samenleving niet kan zonder gedeelde waarden en daarop geba-
seerde normen.  Een primaire taak voor ouders en andere opvoeders, maar ook een taak voor de 
overheid als het gaat om bijvoorbeeld het beschermen van leven, geld en goed.  De kern van de mo-
raal is voor de SGP het liefhebben van God boven alles en van onze naasten als ons zelf.  De samen-
leving is echter al zeer gediend met het verbeteren en vooral het naleven van algemeen aanvaarde 
fatsoens- en omgangsvormen in het publieke domein.  De leider van de Britse Labourpartij, Ed Mili-
band, zei na de plunderingen van afgelopen zomer in het Verenigd Koninkrijk dat er geen besef meer is 
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van goed en kwaad in de samenleving en pleitte daarom voor meer aandacht voor ethiek.  Premier 
Cameron sprak openlijk van een moreel verval, van “onverantwoordelijkheid, egoïsme, kinderen zonder 
vaders, scholen zonder discipline, beloning zonder inspanning en rechten zonder verantwoorde-
lijkheden”.  De onthutsende gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk demonstreren het onmaatschap-
pelijke, onmenselijke en ook niet-Bijbelse karakter van een ideologie die van moraal een individuele aan-
gelegenheid maakt.  Het onderscheid tussen goed en kwaad is geen kwestie van persoonlijke keuze.  
Want per consequentie hebben de relschoppers in Londen dan ook recht op een eigen persoonlijke 
opvatting over diefstal waarnaar dan ook gehandeld mag worden.  “Dat maak ik zelf wel uit” is dan de 
hoogste wijsheid geworden.  Natuurlijk mag de situatie in het Verenigd Koninkrijk niet zo maar naar 
Ridderkerk worden vertaald, maar dat door de Britse regeringsleider in abstracto een pijnlijke plek werd 
aangewezen die voor ons als een spiegel ter opscherping is, is duidelijk.  Hoe-Ga-Je-Met-Elkaar-Om in 
deze bijzondere tijd?  Tijd voor een revitalisering van de werkgroep nu de Stuurgroep Veilig jaar in jaar 
uit heeft beloofd het thema op te pakken, maar dat toch niet heeft gedaan en ook niet lijkt te willen gaan 
doen? 
 
Samenwerking 
Het zijn bijzondere tijden.  Besluit het kabinet om WGR+-gebieden af te schaffen, blijken die in onze regio 
toch voort te leven maar dan als metropoolregio onder aanvoering van de burgemeesters van Den 
Haag en Rotterdam.  De SGP begrijpt dat tal van beleidsvelden - zeker ook in het licht van de hiervoor 
vermelde te decentraliseren verantwoordelijkheden - bovengemeentelijke samenwerking vergen.  Niette-
min stuit het voortdurend benadrukken van het economische belang onder verwijzing naar internatio-
nale ranglijstjes waarmee burgemeesters van grote steden elkaar de loef kunnen afsteken, tegen de 
borst.  De SGP hoopt dat de diepste intentie van de gedachten over een metropoolregio inderdaad het 
belang van de inwoners van deze regio is en dan vooral dat van de leefbaarheid die steeds verder 
onder druk komt te staan.  Overigens moet van een regio met twee kapiteins op het schip niet al te veel 
worden verwacht.  Ook de provincie Zuid-Holland is niet erg enthousiast.  Een metropoolregio als onder-
deel van een zelfstandige provincie Zuid-Holland lijkt in relatie tot een gefuseerde provincie bestaande 
uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een wangedrocht.  Wie de notitie van minister Donner leest over 
bestuur en bestuurlijke inrichting bekruipt het gevoel dat een fusie van Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Zeeland in het verschiet ligt.  Het draagvlak voor herindeling van provincies lijkt bijna helemaal te ontbre-
ken zodat opnieuw een jarenlange discussie over de bestuurlijke inrichting van de Randstad niet denk-
beeldig is.  De SGP volgt het proces op de voet. 
 
Het is duidelijk dat in het licht van het voorgaande een nieuwe bezinning moet plaatsvinden op de BAR-
samenwerking.  Het leek er soms op dat ook voor die samenwerking gold dat de bestuurlijke dynamiek 
groter was dan de inhoudelijke.  Het BAR-Koersdocument is in 2007 vastgesteld.  Het is nog niet 
bekend of het concept van een matrixorganisatie functioneert of er worden al weer andere ideeën opge-
worpen, hoewel steeds is geprobeerd om juist structuurdiscussies te vermijden.  Toch blijken die onver-
mijdelijk de grootste aandacht op te eisen.  De SGP vindt het de hoogste tijd om zo’n structuurdiscus-
sie niet langer te vermijden, maar die nadrukkelijk onder ogen te zien.  Het is nodig helderheid te geven 
over wat voor Ridderkerk het eindbeeld van de samenwerking is.  En ook wat dat mag kosten en vooral 
moet opbrengen, kwalitatief én financieel.  Wat samenwerkende partners van elkaar mogen verwach-
ten?  Wat de positie van de BAR-gemeenten is in relatie tot elkaar, een eventuele metropoolregio en ook 
ten aanzien van de Drechtsteden, met daarbij bijzondere aandacht van de positie van Ridderkerk?  
Helderheid geeft onbevangenheid.  Dit klemt temeer nu er ook inhoudelijk belangrijke ontwikkelingen aan 
de gang zijn.  Er komen allerlei nieuwe beleidsvelden in beeld voor de samenwerking: BAR-Riolering, 
BAR-Inkoop, BAR-ICT, BAR-VTH, BAR-Sociale Dienst, etc.  Opnieuw een mijlpaal in de BAR-samen-
werking die ook door de gemeenteraad goed moet worden doordacht.  Tijd voor een geactualiseerd 
BAR-Koersdocument.  De SGP ziet uit naar de nadere integrale bezinning op de rol en positie van 
Ridderkerk in een dynamische regio, meer specifiek de BAR-samenwerking. 
 
En verder… 
 
…milieu 
Dat de kwaliteit van het milieu bijna helemaal wordt bepaald door invloeden van buiten, zoals de rijks-
wegen die onze gemeente doorkruisen en ook de Rotterdamse haven, is nog geen reden om achterover 
te gaan leunen.  We moeten als gemeente duurzaamheid blijven stimuleren, zeker bij nieuwe (bouw) 
projecten, en we moeten bij de hogere overheden blijven aandringen op het nemen van de juiste maat-
regelen om de milieuoverlast die onze inwoners ervaren tegen te gaan. 
Het voorgaande laat onverlet dat milieubeleid op lokaal niveau in belangrijke mate de eigen verantwoor-
delijkheid van inwoners betreft en daarom vooral moet worden ingezet op gedragsbeïnvloeding.  Zo is 
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aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de Reggestraat voor het appartementencomplex met 117 
woningen een subsidie toegekend van € 25.000 voor het opstellen van een plan om 60% tot 80% ener-
giebesparing voor het hele complex te realiseren.  Het gaat om één van de tien projecten in Nederland 
die deze subsidie hebben ontvangen.  De uiteindelijke bedoeling is om aan te tonen dat het mogelijk is 
om energiezuiniger en comfortabeler te wonen, zonder dat dit grote financiële consequenties voor de 
eigenaren met zich meebrengt.  Een prima initiatief waarvan navolging door andere VvE’s door het 
college (en Woonvisie) moet worden bevorderd. 
 
…jeugdgroepen 
Tijdens de bijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid van 10 oktober jl. kwamen de zogenoemde jeugd-
groepen ter sprake.  De woonomgeving Boelehoofd, Erasmuslaan en Van Beethovenstraat hebben daar 
behoorlijk last van.  Er blijkt zelfs sprake te zijn van een toename van de overlast.  In het bijzonder de 
jeugdgroep in en om de Van Beethovenstraat in Slikkerveer baart grote zorgen.  De groep bestaat uit 
zo´n 40 jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar, waarvan een deel uit Rotterdam komt.  De SGP roept 
het college op om alle middelen in te zetten die mogelijk zijn om deze vorm van overlast uit te bannen of 
in ieder geval sterk te beperken. 
 
…burgernet 
In omliggende gemeenten (Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Dordrecht) is burgernet - in 
1993 bedacht door een Ridderkerkse politieman! - inmiddels operationeel.  In Vlaardingen en Spijkenisse 
is sprake van een pilot.  Nadat al jarenlang wordt beloofd dat burgernet ook in Ridderkerk zal worden 
ingevoerd, vindt de SGP dat het er nu ook echt zo snel mogelijk van moet komen. 
 
…huisartsenpost en ambulances 
Ridderkerk mag zich (bijna) gelukkig prijzen met een goed functionerende zogenoemde buiten-
poli(kliniek).  In het licht daarvan blijft het moeilijk uit te leggen dat er geen huisartsenpost is binnen de 
gemeente, al is de bereikbaarheid van de post bij het nieuwe Maasstadziekenhuis een verbetering ten 
opzichte van voorheen.  Een ambulancepost bij het Maasstadziekenhuis kan wellicht tot betere aanrijd-
tijden van ambulances zorgen voor Ridderkerk.  De SGP vindt het onderzoeken van de mogelijkheden 
van een huisartsenpost én een nieuwe locatie voor de ambulancepost meer dan de moeite waard. 
 
…website 
De website van de gemeente is gedateerd.  Tijdens de laatst gehouden bijeenkomst over sociale media 
bleek nogmaals dat vernieuwing van de website de aandacht heeft.  Een goed en overzichtelijk raads-
informatiesysteem behoort hiervan deel uit te maken. 
 
…alcoholbeleid 
Een voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcohol-
gebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare 
orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten is aanhangig bij de Eerste Kamer.  Deze wet 
brengt onder meer het toezicht onder bij gemeenten.  Gelet op de soms desastreuze gevolgen van 
overmatig drankgebruik gaat de SGP er vanuit dat het college de implementatie van de wet zodra die in 
werking treedt voortvarend ter hand zal nemen en de raad bij keuzemogelijkheden zal betrekken. 
 
…cameratoezicht en beleid gewelddadige vermogenscriminaliteit 
Het kabinet wil gemeenten (en ondernemers) meer mogelijkheden geven om camera’s flexibel in te 
zetten voor de openbare orde en veiligheid.  De SGP vindt dat een goede ontwikkeling.  Dit temeer tegen 
de achtergrond van de aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit door stadsmariniers in Rotter-
dam met als mogelijk gevolg een verplaatsing daarvan naar andere gemeenten. 
Als voorbeeld wordt opnieuw gewezen op de Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de Reggestraat.  Daar 
heeft men in en om het gebouw de beschikking over camera´s om de veiligheid van de bewoners te ver-
groten.  De camera´s maken beelden die de VvE zelf kan ‘uitlezen’ en die daarom ook kunnen dienen als 
bewijsmateriaal bij calamiteiten.  Uiteraard dragen deze camera’s ook bij aan preventie.  De SGP ziet 
de nota Integrale Veiligheid met daarin aandacht voor cameratoezicht met grote belangstelling tegemoet. 
 
Financiën 
Het zijn bijzondere tijden.  Sommige landen balanceren op de rand van faillissement en banken die de 
stresstest succesvol hebben doorstaan dreigen toch om te vallen.  Dichter bij huis raken mensen hun 
baan kwijt en ziet men over de hele breedte volgend jaar de koopkracht dalen.  Voor de gemeente is het 
niet anders.  De septembercirculaire laat voor 2012 en 2013 een ronduit negatief beeld zien.  Vanaf 
2014 lijkt het beter te worden, maar we moeten nog maar zien of dat tegen die tijd nog steeds het geval 
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is.  Voorlopig zullen we het, bovenop de al bestaande taakstelling, moeten doen met tegenvallers van vijf 
en een halve ton voor 2012 en drie en een halve ton voor 2013. 
 
Het is goed om te constateren dat het college er in is geslaagd de taakstelling, zoals deze naar voren 
kwam uit de kadernota 2012, te realiseren met beleidsarme maatregelen, waarbij ook voor 2012 de 
stijging van de woonlasten beperkt is gebleven tot een inflatiecorrectie.  Wel vraagt de SGP zich af hoe 
de leveranciers van de gemeente staan tegenover het niet toepassen van diezelfde inflatiecorrectie op 
uitgaven aan derden.  Daarnaast is het bijzonder dat op het onderhoud van de buitenruimte blijkbaar nog 
ruim drie ton kon worden bespaard, zonder dat het kwaliteitsniveau wordt aangetast ten opzicht van de 
begroting.  De inwoners van onze gemeente hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun leefom-
geving.  Ook de SGP hecht veel waarde aan een goed beheerde openbare ruimte.  Dat bevordert de 
veiligheid en leefbaarheid in Ridderkerk.  De budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn 
met de laatste bezuinigingen op een minimumniveau terecht gekomen.  Daar moet de rek inmiddels 
toch wel helemaal uit zijn.  De SGP zal de leefbaarheid en de kwaliteit van onze leefomgeving kritisch 
volgen en beoordelen. 
 
Met het oog op eerder genoemde onzekerheden onderschrijft de SGP het evenwichtige pakket van 
maatregelen zoals door het college voorgesteld.  Aan de ene kant wordt niet lijdzaam toegezien en 
worden maatregelen genomen.  Aan de andere kant wordt nog niet alles tot een absoluut minimum 
teruggebracht.  Daar tegenover staat dat het bijna onontkoombaar is dat aanvullende maatregelen 
worden genomen.  Werd in de programmarekening 2012-2015 (voor septembercirculaire) nog een beeld 
geschetst dat 2012 ook zonder al te vergaande maatregelen sluitend kon worden begroot, na de septem-
bercirculaire is dat zeker niet meer het geval.  En willen we in 2015 een sluitende begroting dan zal, de 
kasschuifoperatie buiten beschouwing gelaten, nog bijna € 1,5 miljoen moeten worden bezuinigd. 
Een gigantische opgave! 
 
Slot 
Aan het begin van deze beschouwing is gewezen op de vele en verschrikkelijke dingen die in de afgelo-
pen periode in de wereld en in ons land zijn gebeurd en deels nog steeds aan de gang zijn.  Het zijn 
bijzondere, het zijn uiterst onzekere tijden.  Wat een droefheid en ellende!  Maar ook: wat een verwon-
dering over en dankbaarheid voor de grote mate van rust in onze samenleving en de nog altijd hoge 
levensstandaard in ons land, al kan dat op individueel niveau anders zijn.  In het gratis dagblad De Pers 
van 13 oktober jl. stond een artikel waarin melding werd gemaakt van het feit dat Nederland in veel inter-
nationale ranglijstjes bovenaan staat.  Zo heeft ons land het beste pensioenstelsel, de beste luchthaven 
van Europa en de beste haveninfrastructuur.  Op het gebied van de gezondheidszorg is Nederland de 
Europese kampioen.  Nederland scoort hoog als het gaat om ondernemersklimaat, het gaat goed met de 
verkeersveiligheid, kinderen zijn gelukkiger dan leeftijdgenootjes in 21 andere ontwikkelde landen en 
Nederland heeft - na Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - het beste hoger onderwijssysteem ter 
wereld.  Een werkloosheid van 4,4% is niet veel vergeleken met het Europees gemiddelde van 10% en 
onze persvrijheid is goed.  Dat relativeert het gevoel van malaise.  Laten we vooral ook onze zegenin-
gen tellen!  In het besef dat we een dergelijk niveau in de toekomst alleen kunnen handhaven als we als 
gemeenschap en als afzonderlijke burgers bereid zijn daarin te investeren.  Tegelijk is ook te begrijpen 
dat sprake is van een opzien tegen de onzekere toekomst en dat daarover bezorgdheid bestaat.  Derge-
lijke gevoelens knagen toch aan ons allemaal?  Gelukkig wijst de Bijbel ons ook daarin de weg: “Weest 
in geen ding bezorgd (beklemmende ongerustheid, vas); maar laat uw begeerten (behoeften, vas) in 
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”.  Al onze zorgen aan Hem be-
kend maken en toevertrouwen.  Dat Adres beveelt de SGP iedereen aan. 
 
Het college van B&W en de ambtelijke organisatie worden hartelijk bedankt voor de beantwoording van 
de vele schriftelijke vragen.  De SGP zal daarin in het vervolg nog kritischer zijn.  Bijkans oneindige reek-
sen van vragen - ook buiten de begroting om - vergen ambtelijke capaciteit voor de beantwoording en 
kosten geld.  Dat geld kan beter besteed worden als de vragen niet of nauwelijks politiek toegevoegde 
waarde hebben. 
 
De SGP wenst het college van B&W, de (burger)raadsleden, de ambtelijke organisatie en allen die op 
wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het reilen en zeilen van en in de gemeente Gods zegen toe. 
 


